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Nokia Bluetooth Stereo Headset 
BH-214
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ผลิตภัณฑน้ันๆ

หามคุณทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรอืจัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ีไมวาในลักษณะใดๆ ก็ตาม 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากโนเกีย
Bluetooth เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรบัปรงุผลิตภัณฑใดๆ ท่ี
อธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
เทาท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับอนุญาตไวสูงสุด 
ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใดโนเกีย หรือ
ผูใหอนุญาตรายใดของโนเกียจะไม
รบัผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือ
รายได หรอืความเสียหายพิเศษ ความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายท่ี
ตามมาหรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้น 
ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม
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เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมลู “ตามสภาพ
ท่ีเปน” ไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการรบัประกันความสามารถในการ
ทํางานของผลิตภัณฑท่ีจําหนายโดยนัยและ
ความเหมาะสมในการใชงานตาม
วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวกับความถูกตอง 
ความนาเช่ือถือ หรือเน้ือหาของเอกสารน้ี 
เวนแตกฎหมายท่ีใชบังคับกําหนดไว โนเกีย
สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขปรับปรุงหรอืเพิกถอน

เอกสารน้ีเมือ่ไรก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียด
จากตัวแทนจําหนายของโนเกีย 
การควบคุมการสงออก
โทรศัพทรุนน้ีอาจประกอบดวยสินคา 
เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายและขอบังคับดานการสงออก
จากสหรัฐอเมรกิาและประเทศอื่นๆ หามคุณ
กระทําการใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย 

ขอมูลเบ้ืองตน

ดวย Nokia Bluetooth Stereo 
Headset BH-214 คุณจะสามารถโทร
และรับสายไดโดยไมยุงยากโดยใช
อุปกรณมือถือที่รองรับ นอกจากน้ี 
คุณยงัสามารถฟงเพลงจากเคร่ืองเลน
เพลงที่รองรับไดอกีดวย

โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟง อานรายละเอียดจาก
คูมือผูใชเคร่ืองทีเ่ช่ือมตอกับชุดหูฟง

ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็ก โปรดเกบ็อุปกรณดงักลาว
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved. 3



ใหพนมือเด็ก พ้ืนผิวของอปุกรณไมมี
สวนผสมของนิกเกลิ

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยให
คุณสามารถเช่ือมตอกบัอุปกรณที่
รองรับโดยไมตองมีสายเช่ือมตอ 
ชุดหูฟงและอุปกรณอืน่ไมจําเปนตองอยู
ในระยะทีม่องเห็นได แตระยะสงูสุด
ระหวางอปุกรณไมควรเกนิ 10 เมตร 
(33 ฟุต) การเช่ือมตออาจไดรับ

สญัญาณรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน 
ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

ชุดหูฟงน้ีสอดคลองตามขอกําหนด
เฉพาะของ Bluetooth Specification 
2.1 + EDR ซ่ึงรองรับรูปแบบตอไปน้ี: 
Headset Profile 1.2, Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ 
Audio Video Remote Control Profile 
1.0 ตรวจสอบอปุกรณอื่นๆ วารองรับ
การใชงานกบัอุปกรณน้ีหรือไมกบัผูผลิต

เร่ิมตนใชงาน

ชุดหูฟงน้ีประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปน้ีตามที่ปรากฏในหนาแรก:  
ขั้วตอสญัญาณเสยีงขนาด 3.5 มม. (1) 
สําหรับหูโทรศัพท, ไมโครโฟน (2), 
ปุมเปดปดเคร่ือง (3), ไฟแสดงสถานะ 

(4), ปุมรับ/วางสาย (5), ปุมกรอกลับ 
(6), ปุมเลน/หยุดช่ัวคราว (7), 
ปุมเดนิหนา (8), คลิป (9), ขั้วตอ
เคร่ืองชารจ (10), ปุมเพ่ิมระดับเสียง 
(11) และปุมลดระดับเสยีง (12)
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.
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กอนการใชชุดหูฟง คุณจําเปนตองชารจ
แบตเตอร่ีและเขาคูชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณทีร่องรับ

ช้ินสวนของอุปกรณเปนสื่อแมเหล็ก 
อุปกรณทีท่ําดวยเหล็กอาจถูกดดูติดกับ
เคร่ือง อยาวางบัตรเครดิตหรือสือ่ที่มี
แถบแมเหล็กไวใกลเคร่ือง ทั้งน้ี
เน่ืองจากขอมูลทีเ่ก็บไวภายในแถบ
แมเหล็กอาจถูกลบได

การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอร่ี กรุณาอาน
รายละเอียดใน “ขอมูลเกีย่วกบั 
แบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ”

คําเตือน: ใชแตอปุกรณ
ชารจที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia สําหรับใชงาน
อปุกรณน้ีเทาน้ัน การใชกบั
อปุกรณประเภทอืน่อาจเปน
ผลใหการรับรองการใชงาน
หรือการรับประกนัเปน
โมฆะ และอาจกอใหเกดิ
อนัตรายได

ขณะปลดสายไฟอุปกรณเสริมใดๆ 
ควรจับและดงึที่ปล๊ัก อยาจับทีส่าย 

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากบั
ชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง 

2. ตอสายเคร่ืองชารจเขากบัชุดตอ
เคร่ืองชารจ (14) ไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะสวางขึ้นในระหวางการชารจ 
การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใช
เวลานานถึง 2 ช่ัวโมง
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved. 5



3. เม่ือชารจแบตเตอร่ีเตม็แลว ไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะแสดงขึ้น ถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหูฟงและที่
เตารับไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอร่ีทีช่ารจจนเต็มสามารถใช
สนทนาไดนานถึง 8 ช่ัวโมง สแตนดบาย
ไดนานถึง 300 ช่ัโมง หรือ หรือเปดวิทยุ
ไดนานสงูสดุ 7 ช่ัวโมง

ตรวจสอบประจไุฟแบตเตอร่ีขณะไมได
ตอเคร่ืองชารจเขากบัชุดหูฟงโดยกดปุม
รับ/วางสายขณะเปดใชชุดหูฟงและไมมี
การใชสาย หากไฟแสดงสถานะเปน
สีเขยีว แสดงวาประจุไฟเพียงพอ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสีเหลือง 
แสดงวาอาจตองประจุไฟใหมในไมชา 
หากไฟเปนสีแดงแสดงวาตองประจุไฟ
แบตเตอร่ีใหม

ในกรณีทีป่ระจุไฟเหลือนอย ชุดหูฟงจะ
สงเสียงดงัทุกๆ 5 นาท ีจากน้ัน
ไฟสญัลักษณสแีดงจะกะพริบ

การเปดหรือปด
เม่ือตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปด
ปดคางไวประมาณ 2 วินาท ีชุดหูฟง
จะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะตดิสวาง ชุดหูฟงจะพยายาม
เช่ือมตอกบัอุปกรณมือถือที่เช่ือมตอ
ลาสดุ 

เม่ือตองการปด ใหกดปุมเปดปดคางไว
ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียง
แจงเตอืน และไฟแสดงสถานะสีแดง
จะสวางขึ้นช่ัวครู หากชุดหูฟงไมไดตอ
เขากบัอุปกรณภายใน 30 นาท ีเคร่ืองจะ
ปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.
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การเขาคูและการเชื่อมตอ
ชุดหูฟง
กอนใชชุดหูฟง คุณตองเขาคูและ
เช่ือมตออุปกรณกับโทรศัพททีร่องรับ
กอน

หากโทรศัพทมือถือของคุณรองรับ
รูปแบบ A2DP Bluetooth และมี
คุณสมบัติเคร่ืองเลนเพลง คุณสามารถ
ใชโทรศัพทมือถือเลนเพลงผานชุดหูฟง
ได

หากโทรศัพทมือถือของคุณไมรองรับ
รูปแบบ A2DP คุณสามารถเขาคูชุดหูฟง
กับโทรศัพทมือถือและเคร่ืองเลนเพลงที่
รองรับรูปแบบน้ีได หากคุณเขาคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงเขากบัโทรศัพทมือถอื
แลว ใหปลดชุดหูฟงออกจากเคร่ืองกอน
เขาคูชุดหูฟงกบัเคร่ืองเลนเพลง

1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือ
ของคุณหรือเคร่ืองเลนเพลงเปดอยู
โดยที่ชุดหูฟงไมไดเปดใชอยู

2. กดปุมเปดปดคางไว (ประมาณ 
5 วินาที) จนกวาไฟแสดงสถานะ
สีนํ้าเงินจะเร่ิมกะพริบอยางรวดเร็ว

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาท ีใหเปด
ใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่
โทรศัพท และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการอุปกรณ
ที่พบ

5. ในกรณทีี่จําเปน ใหปอนรหัสผาน 
0000 เพ่ือเขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟง
กับโทรศัพท หากอุปกรณของคุณ
ไมมีแปนกด ใหใชรหัสผานน้ีเปน
คาเร่ิมตน
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved. 7



ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตองทํา
การเช่ือมตอหลังจากที่จบัคูเสร็จ

เม่ือชุดหูฟงเช่ือมตอกับอปุกรณของคุณ
และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ
สีนํ้าเงินจะกะพริบชาๆ

คุณสามารถเขาคูชุดหูฟงกับอปุกรณ
อื่นไดสูงสดุแปดรายการ โดยอปุกรณ
ตัวหน่ึงจะตองรองรับรูปแบบ HFP 
และอกีตัวรองรับรูปแบบ A2DP

เม่ือตองการเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณที่ใชงานลาสุดซ่ึงรองรับรูปแบบ 

HFP (เชน เม่ือการเช่ือมตอหายไป) 
ดวยตัวเอง ใหปดและเปดชุดหูฟง หรือ
กดปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 
2 วินาท ีเม่ือตองการเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากบัอุปกรณทีร่องรับรูปแบบ A2DP 
ใหกดปุมเลน/หยดุช่ัวคราว 

คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณเพ่ือ
ใหชุดหูฟงเช่ือมตอกบัโทรศัพทโดย
อตัโนมัต ิเปดใชคุณสมบัติน้ีจากอปุกรณ
ของ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณทีจ่ับคู
ไวจากเมนู Bluetooth

การใชงานเบ้ืองตน

สวมชดุหูฟง
เสียบหูฟงเขากับขั้วตอสญัญาณเสยีง 
(15)

ใชคลิปเพ่ือยึดชุดหูฟงกับเสื้อ ใหสาย
หูฟงทางดานขวา (ระบุดวยอักษร R) 
อยูเหนือหัวไหล และคอยๆ ใสชุด
เสียบหูเขาไปในหู (13) ใหชุดหูฟง
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.
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อยูหางจากปากไมเกนิ 30 ซม. 
(11.81 น้ิว) 

คําเตือน: ขณะใชชุดหูฟง 
ความสามารถในการไดยนิ
เสียงรอบขางตัวคุณจะ
ลดลง หามใชชุดหูฟงใน
สถานทีท่ี่อาจทําใหคุณ
เกิดอันตรายได 

การปรับระดับเสียง
เม่ือตองการปรับระดับเสียงของชุดหูฟง 
ใหกดปุมระดบัเสียงขึน้หรือลงใน
ระหวางทีใ่ชสายหรือขณะฟงเพลง เม่ือ
ตองการปรับระดบัเสยีงอยางรวดเร็ว 
ใหกดปุมใดปุมหน่ึงคางไว 

นอกจากน้ี คุณยังสามารถปรับระดับ
เสียงของชุดหูฟงในอปุกรณ A2DP 
ที่เช่ือมตอหากอปุกรณดังกลาวรองรับ
คุณสมบัติน้ี

การโทร
ในการโทรออก ใหใชโทรศัพทมือถือ
ของคุณตามปกติเม่ือเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากบัอปุกรณแลว

ในการเรียกหมายเลขทีโ่ทรออกลาสดุ
ซํ้า (หากโทรศัพทมือถือของคุณรองรับ
คุณสมบัติน้ีกับชุดหูฟง) เม่ือไมมีการ
ใชสาย ใหกดปุมรับ/วางสายสองคร้ัง 

ในการเปดใชการเรียกสายดวยเสยีง 
(หากโทรศัพทมือถือของคุณรองรับ
คุณสมบัติน้ีกับชุดหูฟง) เม่ือไมมีการ
ใชสาย ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาที จากน้ันดําเนินการ
ตามที่ระบุในคูมือผูใชสําหรับอปุกรณ

ในการรับหรือวางสาย ใหกดปุมรับ/
วางสาย ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมน้ี
สองคร้ัง
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved. 9



ในการสลับสายระหวางชุดหูฟงและ
โทรศัพทมือถือที่รองรับ ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาท ีหรือ
ปดชุดหูฟง ในการสลับระหวางการ
โทรกลับกับชุดหูฟง ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาท ี
หรือเปดชุดหูฟง 

การฟงเพลง
ในการฟงเพลง ใหตอชุดหูฟงเขากบั
เคร่ืองเลนเพลงทีร่องรับรูปแบบ A2DP 
Bluetooth

ฟงกช่ันเลนเพลงทีมี่ใหเลือกจะขึน้อยูกบั
เคร่ืองเลนเพลงของคุณ

หากคุณไดรับสายหรือโทรออกขณะ
ฟงเพลง เพลงจะหยดุเลนช่ัวคราว
จนกวาคุณจะวางสาย

คําเตือน: ควรฟงเพลง
ในระดบัเสียงปกติ การ
รับฟงเสียงทีด่ังเกนิไปอยาง
ตอเน่ืองอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสยีงของคุณ

ในการเปดเลนเพลง เลือกเพลงจาก
เคร่ืองเลนเพลง จากน้ันกดปุมเลน/
หยดุช่ัวคราว

หากตองการหยุดเลนเพลงชั่วคราวหรือ
เลนตอจากจดุทีห่ยดุเลน ใหกดปุม
เปดเลน/หยดุช่ัวคราว ในการหยุดเลน 
ใหกดปุมเลน/หยดุช่ัวคราวคางไว 

หากตองการเลือกเพลงถัดไปในขณะที่
เคร่ืองกําลังเลนเพลง ใหกดปุมเดินหนา 
หากตองการเลือกเพลงกอนหนา 
ใหกดปุมกรอกลับสองคร้ัง หากตองการ
เล่ือนผานเพลงปจจุบนัอยางรวดเร็ว 
ใหกดปุมใดปุมหน่ึงคางไว 
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.
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การปดหรือเปดระบบไฟ
ตามคาเร่ิมตน ไฟแสดงสถานะจะแสดง
ตลอดเวลา ในการปดไฟในกรณทีี่
ตองการ (เชน ระหวางโทรหรือในกรณีที่
ตอชุดหูฟงกบัโทรศัพท) หรือเปดกลับ
ใหม ใหกดปุมเปดปดเคร่ืองและปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 5 วินาที
ในขณะที่ตอหูฟงเขากบัเคร่ือง

การลางคาหรือรีเซ็ต
ในการลางคาระดับเสียงและการเขาคู
จากชุดหูฟง ใหกดปุมเปดปดเคร่ือง
และปุมรับ/วางสายคางไว (ประมาณ 

5 วินาที) จนกวาไฟแสดงสถานะสแีดง
และสีเขียวจะเร่ิมกะพริบสลับกัน

ในการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณทีีไ่มมี
การทํางาน ใหเสียบชุดหูฟงเขากบั
เคร่ืองชารจขณะกดปุมเปดปดเคร่ือง
คางไว แมวาอุปกรณจะประจุไฟแลว
ก็ตาม

การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเช่ือมชุดหูฟงกับ
อุปกรณที่รองรับของคุณ โปรด
ตรวจสอบวาชุดหูฟงชารจแลว เปด
อุปกรณและจับคูกบัอุปกรณของคุณแลว 

ขอมูลเกี่ยวกับ แบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ

อุปกรณน้ีมีแบตเตอร่ีในตัวที่ชารจใหม
ไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะ
แบตเตอร่ีออกจากเคร่ือง เน่ืองจากอาจ

ทําใหอปุกรณเกิดความเสียหายได 
อุปกรณน้ีมีไวสําหรับใชงานโดยรับการ
จายไฟจากเคร่ืองชารจตอไปน้ี: AC-3, 
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AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 
หมายเลขรุนทีถู่กตองของเคร่ืองชารจ
อาจแตกตางกันไปตามประเภทปลั๊ก 
ความแตกตางของปล๊ักจะแสดงใน
แบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X, AR, 
U, A, C หรือ UB คุณสามารถชารจ
และคายประจแุบตเตอร่ีไดเปน
รอยๆ คร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะเสือ่มสภาพ
ไปในที่สดุ ชารจแบตเตอร่ีของคุณดวย
ชารจเจอรที่ผานการรับรองจาก Nokia 
สําหรับการใชกับอปุกรณน้ีเทาน้ัน 
การใชเคร่ืองชารจปลอมอาจทําให
เกิดเพลิงไหม การจุดระเบิด การร่ัวหรือ
อันตรายอื่นๆ ได

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหาก
ไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเช่ือมตออุปกรณชารจ แลวถอด
อุปกรณชารจแลวเช่ือมตออีกคร้ังเพ่ือ
เร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากกําลังไฟใน

แบตเตอร่ีหมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลา
หลายนาทกีอนทีต่ัวบงช้ีการชารจจะ
ปรากฏ

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ
และตัวเคร่ืองเม่ือไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็แลวคางไวกับ
อปุกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอร่ีสั้นลง หากคุณทิง้
แบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็ไว แบตเตอร่ี
จะคายประจุออกเองเม่ือเวลาผานไป

พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในทีท่ี่มี
อณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือ
หนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุ
การใชงานของแบตเตอร่ีลดลง 
แบตเตอร่ีทีร่อนหรือเย็นเกนิไปอาจไม
สามารถใชงานไดช่ัวคราว ประสิทธภิาพ
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.
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การทํางานของแบตเตอร่ีจะมีจํากัด
เม่ืออยูทีอุ่ณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็

หามทิง้แบตเตอร่ีทีไ่มใชลงในกองไฟ 
เพราะแบตเตอร่ีอาจระเบิดได หรือหาก
แบตเตอร่ีเสียหายกอ็าจเกิดระเบิดได
เชนกัน

อยาใชอปุกรณชารจทีชํ่ารุดเสียหาย

ขอสําคัญ: ระยะเวลาในการ
ใชงานแบตเตอร่ีเปนคา
โดยประมาณ และขึ้นอยูกับ
สภาพเครือขาย คุณสมบัติ
การใชงาน อายุและสภาพ
ของแบตเตอร่ี อุณหภูมิ
แวดลอม และปจจัยประกอบ
อื่นๆ

การดูแลและการบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณทีด่ีเยีย่มและมีฝมือ
การผลิตทีป่ระณตี คุณจึงควรดูแล
อุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนํา
ตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏบิัติตามเง่ือนไข
การรับประกนัไดอยางถูกตอง

• เกบ็อุปกรณไวในที่แหง การจับตัว 
ความชื้น และของเหลวทุกประเภท 

หรือละอองความชื้น จะทําใหเกดิ
องคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําให
วงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หาก
อุปกรณของคุณเปยกนํ้า ควรเช็ด
ใหแหงกอน

• อยาใชหรือเกบ็อุปกรณไวในที่ทีมี่ฝุน
หรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved. 13



สวนประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในทีร่อนจัด 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การทํางานของอปุกรณ
อิเล็กทรอนิคสสั้นลง และทําใหสวนที่
เปนพลาสติกละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บอุปกรณวในทีเ่ยน็จัด 
เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิของเคร่ือง
กลับสูอุณหภูมิปกติ ความช้ืนจะ
กอตวัขึ้นภายในเคร่ือง ซ่ึงอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ือง

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาเคร่ือง
การใชงานโดยไมถนอมเคร่ือง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไก
ที่ละเอยีดออนเกดิความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเคร่ือง

• อยาทาสีเคร่ือง เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถถอดเขาออกได
ติดขดั และไมสามารถทาํงานไดตาม
ปกติ

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับอปุกรณ 
เคร่ืองชารจ หรืออปุกรณเสริมใดๆ 
ของคุณ หากอปุกรณใดทํางาน
ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการ
ทีไ่ดรับการรับรองใกลบานคุณเพ่ือ
ขอรับบริการ
Copyright © 2009 Nokia. All rights reserved.
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